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Bedre sent end aldrig

Et år for sent, men trods alt et skridt i
den rigtige retning.

Sådan kan man kort opsummere de
forslag, som justitsminister Lars Barfoed
er kommet med for at lette presset på
fængslerne.

Allerede for et år siden stod det klart,
at fængslerne var presset langt ud over
det rimelige. Politiet havde succes med
indsatsen i forhold til bande- og rocker-
medlemmer. Fængsler og arresthuse var
propfyldte.

Alligevel blev Kriminalforsorgens ka-
pacitet ikke udvidet dengang. I stedet
besluttede regeringen at igangsætte et
analysearbejde for at vurdere det fremti-
dige kapacitetsbehov. Dette arbejde er
nu endelig blevet færdig.

Eksperterne er nået frem til, at der
mangler 220 pladser i år. Det er det hele.
Ministerens rapport siger ikke noget om
behovet til næste år. Fremtiden strækker
sig åbenbart kun 10 måneder frem.

Hvis man troede, at ideen med analy-
sen var at komme op med langtidshold-
bare løsninger, så må man altså tro om
igen. 

Det var også meningen, at analysen
skulle beskæftige sig med sikkerheden i
fængslerne. Dette emne blev tilsynela-
dende glemt i løbet af den lange ar-
bejdsproces. Rapporten indeholder i
hvert fald ikke forslag på dette område.
Ikke et ord om hvordan man dæmmer
op for bandekonflikten i fængslerne.

Når det er sagt, er der trods alt grund
til at rose nogle af ministerens forslag.
Ideen om at bruge alternative straffor-
mer som for eksempel samfundstjeneste
og tidligere udslusning er god. Det er
godt at høre, at regeringen faktisk godt
kan bruge andre redskaber end straf-
skærpelser.

Det også godt at høre, at ministeren
lover, at belægget vil falde i år. I årets to
første måneder har det ligget oppe
omkring 99 procent. Nu siger ministe-
ren, at det vil falde til 95 procent set
over hele året. Det lyder trods alt som et
fremskridt, selvom jeg gerne vil se det,
før jeg tror det.

Det kommer til at koste 59 millioner
kroner at gennemføre planen. Heraf lo-
ver ministen en ekstrabevilling på 23
millioner kroner. Hvem skal betale re-
sten? Det skal Kriminalforsorgen selvføl-
gelig. 

Det er en ekstraudgift, som kommer
samtidig med, at fængsler og arresthuse
skal spare 70 millioner kroner på deres
budgetter. Den øvelse kommer der ikke
noget godt ud af.

Man kan kun gisne om, hvor penge-
ne til ministerens plan skal hentes, men
vi får nok hverken bedre behandling,
sikkerhed eller arbejdsmiljø i år. ■

LEDER

Af Kim Østerbye,
formand for 
Fængselsforbundet
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Fortsat pension ved 63 år

Pensionsalderen blev sikret

for de nuværende ansatte,

men lønstigning blev der

ikke meget af ved overens-

komstforhandlingerne.

Statens 185.000 medarbejdere er nok
ikke vildt begejstrede over det overens-
komstforlig, som de faglige organisatio-
ner nåede frem til midt i februar.
Lønstigningen bliver på blot 1,7 procent
de næste to år. Og denne stigning bliver
sandsynligvis spist af inflationen. Medar-
bejderne kan altså se frem til en mindre
reallønstilbagegang i perioden.

For det uniformerede personale i Kri-
minalforsorgen er der dog nogle lys-
punkter i overenskomsten. I hvert fald
hvis man sammenligner med det for-
handlingsoplæg, som finansminister
Claus Hjort Frederiksen (V) kom med.
Ministeren var både ude efter den pligti-
ge afgangsalder ved 63 år, og han øn-
skede at give arbejdsgiverne mere magt
over lokalløn og arbejdstid.

Disse krav fik ministeren ikke igen-
nem. Pensionsalderen bliver ændret,
men det får først for alvor indflydelse for
fængselsbetjente, som bliver ansat om
otte år, i 2019. Det vil sige medarbejde-
re, som går på pension omkring år 2060. 

Og med hensyn til kravene om øget
indflydelse til arbejdsgiverne, så blev det
ikke til noget. 

Fængselsforbundets formand, Kim
Østerbye, siger om forliget: ”Det er

Fængselsforbundets formand, Kim
Østerbye, er på ingen måde begejstret

over overenskomstforliget, men han
peger på, at finansministeren også

måtte sluge kameler under forhand-
lingerne.
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Sådan virker 
reguleringsordningen

Den såkaldte reguleringsordning
blev aftalt ved overenskomstfor-
handlingerne i 1987. Ordningen
har sikret, at de offentligt ansatte
stort set har fået samme lønstig-
ninger som privatansatte. Ordnin-
gen giver offentligt ansatte 80 pro-
cent af forskellen mellem privatan-
sattes og offentligt ansattes løn-
stigning. Ordningen har været en
fordel de offentligt ansatte langt de
fleste af årene.

De nye 
pensionsregler

Til og med december 2018 gælder
de nuværende pensionsregler. Efter
1. januar 2019 har alle nuværende
ansatte ret til at gå på pension, når
de fylder 63 år, og de får stadig til-
lagt syv pensionsår. De skal dog
betale et fradrag på en procent af
tjenestemandspensionen. Nyansat-
te skal efter 2019 betale et større
fradrag, hvis de stopper som 63-
årige.

klart, at lønstigningen ikke er tilfredsstil-
lende, men resultatet var forventeligt set
i lyset af landets økonomiske situation
og den meget gode overenskomst, vi fik
for tre år siden.”

Formanden henviser til, at de offent-
ligt ansatte de sidste år har haft en stør-
re lønstigning end ansatte på det private
arbejdsmarked. Det er ret usædvanligt
og får nu en negativ konsekvens. De
offentligt ansatte har nemlig en regule-
ringsordning, som udjævner lønforskel-
lene mellem det private og det offentlige
arbejdsmarked.

Normalt er denne ordning til fordel
for de offentligt ansatte, men i dette til-
fælde fungerer ordningen omvendt: En
del af den lønstigning, som statens an-
satte har forhandlet sig frem til ved årets
lønforhandling, skal afleveres tilbage,
fordi lønstigningerne har været for høje i
2008-2010. 

”Man kan sige, at vi har en gæld,
som vi skal betale tilbage. Derfor får vi
ingen lønstigning i år,” siger Kim Øster-
bye.

Først til april 2012 sker der noget på
lønsedlen. Her træder lønstigningen på
1,7 procent i kraft.

Ministeren slugte 
også en kamel
Kim Østerbye er til gengæld tilfreds
med, at finansministeren ikke fik sine
krav om mere lokalløn og mere fleksibel
arbejdstid igennem.

”Der er godt, at finansministeren
måtte sluge en kamel på dette område,”
siger han.

Og han er også tilfreds med, at pen-
sionsreglerne kun blev forringet i be-
grænset omfang for dem, der er ansat i
dag. Finansministeren lagde op til en
væsentlig forringelse. Den fik han kun
delvist igennem. Alle nuværende medar-
bejdere bevarer nemlig muligheden for
at stoppe som 63-årig.

Der er dog forskel på reglerne, alt
efter om man stopper før eller efter
2019. Stopper man før, er reglerne helt
uændret. Stopper man efter, så er der
ikke tale om, at man har pligt til at gå på
pension. Det bliver en ret, og man skal
betale et fradrag i tjenestemandspensio-
nen.

Forbundssekretær René Larsen for-
klarer: ”Efter 2019 kommer det til at
koste en procent af tjenestemandspen-
sionen, hvis man stopper som 63-årig.
Det svarer til ca. 2.000 kroner før skat
om året.” 

Der er altså tale om en lille forringelse
i forhold til i dag, hvor der ikke er et fra-
drag. Til gengæld vil man stadig få tillagt
syv pensionsår, hvis man stopper som
63-årig. Det betyder, at hvis man har
været ansat i 30 år – og dermed har
opsparet 30 pensionsår – så vil man sta-
dig få udbetalt den maksimale tjeneste-
mandspension, som optjenes efter 37
års tjeneste.

René Larsen peger i øvrigt på, at
Fængselsforbundet har fået en bedre
aftale end Politiforbundet på dette om-
råde.

”For Politiforbundets vedkommende
træder de nye regler allerede i kraft næ-
ste år, mens det først bliver i 2019 for
os.”

Senere pension i fremtiden
Mens pensionsalderen stort set er sikret
for alle nuværende medarbejdere, så ser
det anderledes ud for medarbejdere, der
begynder efter 2019. Når de engang når
pensionsalderen, vil de skulle følge de
almindelige fratrædelsesregler for tjene-
stemænd. Det vil med de nuværende
regler betyde, at de skal betale et noget
større fradrag i deres tjenestemandspen-
sion, hvis de ønsker at stoppe som 63-
årige.

”Men til den tid er pensionsalderen
nok alligevel højere for alle. Vi ved jo

allerede, at velfærdsforliget medfører, at
pensionsalderen hæves fra 2019. Det
betyder, at retten til at gå som 60 og 61-
årig forsvinder,” siger René Larsen.

Overenskomstforliget sendes til uraf-
stemning blandt alle statens medarbej-
dere midt i marts. ■

Af Søren Gregersen
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Landets fængselsbetjente går

over på et nyt lønsystem

næste år. Det giver en løn-

stigning til alle, men samti-

dig siger fængselsbetjentene

farvel til et system, hvor man

kender sin løn fra den dag,

man bliver ansat, til den dag

man går på pension. 

Når årets overenskomst kun rummer en
lille lønstigning til medarbejderne i Kri-
minalforsorgen, er det godt, at der kan
komme lidt mere smør på brødet fra en
anden kilde. Den kilde er et nyt lønsy-
stem, som blev indført i staten for over ti
år siden. Nu er turen kommet til Krimi-
nalforsorgen.

Lønsystemet betyder, at lønnen ikke
alene skal bestemmes ud fra, hvor længe
man har været ansat. Lønnen bliver
fremover sammensat af en basisløn, der
forhandles centralt og tillæg, der for-
handles lokalt. 

Der er ikke fastlagt endnu, hvordan
tillæggene fordeles, men de kommer til
at bestå af tre dele: Funktionstillæg, som
man får for de jobfunktioner, man løser.
Kvalifikationstillæg, som man får for
erfaring og uddannelse. Og engangsve-
derlag, som man får for at opnå konkre-
te resultater.

Ifølge Fængselsforbundets formand,
Kim Østerbye, bliver tillæggene svære at

udmønte i Kriminalforsorgen, hvor man-
ge medarbejdere har de samme opgaver.
Derfor har forbundet været skeptisk i
forhold til det nye lønsystem. 

”Det er ikke en blomst, der er vokset
i vores have. Det er årsagen til, at vi ikke
har haft travlt med at indføre det,” siger
Kim Østerbye.

Han er klar over, at lønsystemet
måske vil skabe utryghed, fordi det ikke
er gennemskueligt på samme måde som
det gamle, hvor alle kender deres løn fra
første til sidste arbejdsdag i tjenesten.

Forbundet planlægger derfor at
bruge en stor del af året på at diskutere
og sikre, at lønsystemet bliver opfattet
som åbent og retfærdigt. 

”Det er vigtigt, at vi fra centralt hold
bestemmer, hvilke kriterier der skal læg-
ges til grund for et tillæg, så medarbej-
dere i forskelle institutioner får det
samme for den samme indsats,” siger
Kim Østerbye.

Rent praktisk vil tillæggene blive for-
handlet mellem den enkelte leder og
medlemmernes tillidsrepræsentant. 

80 millioner til alle
Den gode nyhed er, at det nye lønsy-
stem også udløser en lønstigning i form

af en fast lønstigning til alle og engangs-
vederlag i år til fastsatte.

Allerede 1. april i år bliver der fordelt
43 millioner kroner som engangsveder-
lag til medarbejderne. Inden 1. januar
2012 udmøntes yderligere 16 millioner
kroner.

Overgangen til det nye lønsystem
betyder samtidig en højere årlig løn. Det
vil betyde en lønstigning på mere end
7.000 kroner for fængselsbetjente og
værkmestre og knap 5.000 kroner for
mellemledere og ledere.

I alt betyder det, at der fordeles mere
end 80 millioner kroner til Kriminalfor-
sorgens medarbejdere.

”Vi er tilfredse med, at det er lykkedes
– efter tre års forhandlinger – at få en
aftale, der sikrer vores medlemmer en
markant lønforbedring,” siger Kim Øster-
bye.

At det har taget så lang tid skyldes
også, at forbundet ville sikre, at der sta-
dig var anciennitetsstigninger i lønsyste-
met. Desuden har pensionsspørgsmålet
fyldt meget i forhandlingerne. Dette
spørgsmål er endt med, at medlemmer-
ne får en pension efter lønramme 20. ■

Af Søren Gregersen

Nyt lønsystem 
udløser lønstigning

Det nye lønsystem medfører en årlig
lønstigning på ca. 7.000 kroner for
fængselsbetjente og værkmestre og

knap 5.000 kroner for mellemledere 
og ledere.
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5.000 færre timer 
i Renbæk

Hvordan sparer man et

beløb, som svarer til 5.000

mandetimer om året i et

fængsel? Den øvelse har

Statsfængslet Renbæk netop

været igennem.

Arbejdsdagen er blevet mere utryg i Stats-

fængslet Renbæk i Sønderjylland efter årets

sparerunde. Det vurderer tillidsrepræsentant

Sten Møgelvang Nielsen.

”Når man for eksempel ikke indkalder

ekstra personale ved de første 15 timer af en

sygemelding, kan det mærkes – ikke mindst

på sikkerheden,” siger han. 

Sten Møgelvang Nielsen er træt af, at

fængslet – lige som alle andre fængsler – er

ramt af besparelser på grund af regeringens

genopretningsplan. Og situationen forværres

af, at det åbne fængsel har brugt flere penge,

end det havde. Det gælder blandt andet på

varme, som steg med en halv million kroner

sidste år.

Derfor er fængslet nødt til at spare, hvad

der svarer til 5.000 arbejdstimer. 

Og for at gøre ondt være, så falder bespa-

relserne sammen med, at belægget er højt.

Fængslet har i årets første to måneder haft en

gennemsnitlig belægning på over 97 procent.

Viceinspektør Anker Hintze anerkender, at

det er uholdbart at skære i lønsummen og

dermed personalets timer. Men han ser ingen

anden udvej.

”Vi må gerne flytte penge fra lønsum til

drift, men ikke omvendt. Så hvis der er under-

skud på det samlede budget, må pengene

findes i lønkronerne,” siger Anker Hintze.

For viceinspektøren har det været vigtigt,

at der ikke er blevet fyret folk. Til gengæld er

der en del stillinger, som ikke er blevet genbe-

sat. 

”Der er for eksempel ikke blevet genbesat

en værkmesterstilling, og det gør selvfølgelig,

at de indsatte får færre tilbud i hverdagen,

desværre,” siger han.

Anker Hintze vil gerne rose fængselsbe-

tjentene for hjælpen med at forme sparepla-

nen: ”Samarbejdet har været fantastisk godt,

og ledelsen har mødt stor forståelse for vores

svære situation,” siger han.

Tre områder rammes hårdt
Konkret skæres halvdelen af timerne til fritid-

saktiviteter med de indsatte væk. Derfor er

det nu kun de nyudklækkede fængselsbetjen-

te, som varetager fritidsposterne.

Desuden spares dækningen til afløseren

de første 15 timer af en sygemelding: ”Tek-

nisk set betyder det, er vi er nede på under

minimumsbemanding, hvis en enkelt betjent

lægger sig syg. Det presser os selvfølgelig

yderligere,” siger Sten Møgelvang Nielsen.

Personalemøder er det sidste af de områ-

der, som er blevet kraftigt beskåret. Før

besparelserne var der personalemøde hver

måned. Nu er det kun hver anden.

”Vi betjente mente, at det var det mindst

ringe at droppe møderne. Hellere det end at

droppe flere aktiviteter med de indsatte,”

siger Sten Møgelvang Nielsen. 

Mere alenearbejde
Forrige år fik statsfængslet en pulje på en mil-

lion kroner til at begrænse vagter med alene-

arbejde. De 5.000 timer, der skal spares i

hvert af de næste to år, svarer rundt regnet til

to millioner kroner.

Sten Møgelvang Nielsen, som ofte går

alene med 32 indsatte, har svært ved at se

sammenhængen.

”Det ene år er der sat penge af til at

komme alenearbejdet til livs. Det næste år

skal der spares så meget, at alenearbejdet

muligvis stiger. For eksempel ved sygdom.”  

Lige som i andre fængsler går det også ud

over den bløde del af fængselsbetjentenes

opgave – nemlig den resocialiserende del.

”Vi bruger rigtig mange mandetimer på at

udfylde handleplaner for de indsatte, men vi

har ikke tid til at følge op på det, fordi tiden

er så presset. Politikerne får desværre det, de

betaler for,” siger Sten Møgelvang Nielsen. ■

Af Kristian Westfall

Tillidsrepræsentant Sten Møgelvang Nielsen

fra Statsfængslet Renbæk frygter, at alenear-

bejdet vil stige på grund af besparelserne.

Fængsel under 
Anden Verdenskrig

Statsfængslet Renbæk var oprindelig
en lejr for unge arbejdsløse, men
blev ændret til fængsel under Anden
Verdenskrig. Fængslet har i dag 160
pladser.

Fejl i Fængselsfunk-
tionæren nr. 2/2011 -
artiklen ”Her rammer
sparekniven”

I sidste nummer af Fængselsfunk-
tionæren var der byttet om på to
fængsler i tabellen Udpluk fra fæng-
slernes sparekatalog på side 9. Det
er Statsfængslet Renbæk – ikke
Statsfængslet på Søbysøgård – der
sparer i antallet af personalemøder i
år.
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Ministeren lover 
lavere belæg 

Selvom der ikke kommer

flere pladser i fængslerne, så

forventer justitsministeren

alligevel, at belægget vil

falde markant i løbet af året.

Det nye år er startet på samme måde
som det sidste sluttede: Belægget er
højt. Fængsler og arresthuse bliver nødt
til at bruge motionsrum, besøgslokaler
og lægeklinikker for at få plads til de ind-
satte.

Det problem vil justitsminister Lars
Barfoed (K) nu gøre noget ved. 

Med et halvt års forsinkelse har han
fremlagt en plan, der skal lette noget af
presset på Kriminalforsorgen.

Planen har fire elementer: For det før-
ste vil ministeren konvertere 74 åbne
pladser til lukkede. For det andet vil han
øge brugen af alternative afsoningsfor-
mer som for eksempel samfundstjeneste
og udslusning. For det tredje vil han ind-
føre et såkaldt tilsigelsesstop. Det vil
sige, at nogle dømte skal vente med at
afsone deres straf. Endelig – for det fjer-
de – forhøjer ministeren belægsmålet fra
92 til 95 procent. 

Der er altså ingen nye pladser i pla-
nen. Der er alene tale om, at der kom-
mer flere lukkede pladser på bekostning
af åbne, at man sænker det samlede
behov for pladser og at man teknisk set
mindsker overbelægget ved at hæve
belægsmålet.

Ifølge ministeren har det været svært
at finde løsninger. Derfor kommer forsla-

Justitsminister Lars Barfoed (K) siger,
at det har været svært at finde løsnin-

ger, derfor er regeringens plan for
Kriminalforsorgen først blevet færdig i
februar i stedet for i august sidste år.
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gene først på bordet nu og ikke for et
halvt år siden som det ellers var lo-
vet.

”Jeg vil gerne bygge nye fængsler,
men det er svært fra den ene dag til den
anden. Med de nye tiltag håndterer vi
kapacitetsproblemerne i Kriminalforsor-
gen lige nu. Vi forventer, at vi dermed
kan komme ned på et belæg på 95 pro-
cent i år,” siger Lars Barfoed.

Skaarup: 
Planen mangler pladser
Formanden for Folketingets Retsudvalg,
Peter Skaarup (DF), mener, at planen er
et skridt i den rigtige retning. Men det er
et problem, at planen ikke indeholder
nye pladser. 

”I stedet for at etablere flere pladser,
så øger regeringen brugen af alternative
strafformer. Det vil sige, at man lader
antallet af pladser i Kriminalforsorgen
påvirke den politik, man fører. Det burde
være omvendt, at det er politikken, der
fastsætter behovet for pladser,” siger
Peter Skaarup.

Han mener også, at forslaget om øget
brug af prøveløsladelser, udslusning og
samfundstjeneste kan være uheldigt i
forhold til de ofre, der har været udsat
for kriminalitet. 

”Vi skal huske, at der er nogle ofre.
Hvad siger de til, at forbryderen bliver
løsladt tidligere, bare fordi der ikke er
plads i fængslerne?” 

I stedet bør man etablere flere reelle

pladser, mener retsordføreren: ”Det
kunne i første omgang være i form af
nogle midlertidige bygninger. Og på
længere sigt skal der være flere lukkede
pladser. Det bliver et emne ved forhand-
lingerne om næste flerårsaftale for Kri-
minalforsorgen til efteråret,” siger Peter
Skaarup.

Et kunstgreb
Heller ikke Karina Lorentzen Dehnhardt,
der er retsordfører for SF, er imponeret
over de nye forslag.

”Der er ikke meget i denne plan, der
skaber varige pladser. Det er lidt af et
kunstgreb, når man forhøjer belægsmå-
let fra 92 til 95, det har ikke den store
betydning, når belægget i forvejen ligger
over 95,” siger hun.

Hun har tænkt sig at spørge ministe-
ren, hvilke konsekvenser det vil få for
medarbejdernes arbejdsmiljø, når belæg-
ningsmålet nu sættes op.

Desuden er hun utilfreds med, at rap-
porten ikke som lovet indeholder for-
slag, der forbedrer sikkerheden i fængs-
lerne, hvor der i øjeblikket sidder 300
bandemedlemmer.

”Jeg er skuffet over, at den ikke tager
stilling til bandeproblematikken. Vi har
et rekordstort antal bandemedlemmer
bag tremmer, og der står intet om, hvor-
dan man vil bremse deres rekruttering
indenfor murene, eller hvordan man vil
hjælpe de omkring 40 afhoppede ban-
demedlemmer. Det er et kolossalt svigt

overfor både ansatte og indsatte,” siger
Karina Lorentzen Dehnhardt.

Der er dog håb om, at der også sker
noget på dette område. Selvom det ikke
fremgår af planen lover Lars Barfoed, at
han vil bygge et særligt rockerfængsel
vest for Storebælt, der skal supplere
Politigården i København.

”Nogle af bandemedlemmerne påvir-
ker miljøet i fængslerne meget negativt,
og hvis de ikke kan forstå at opføre sig
ordentligt, må vi sende dem et sted hen,
hvor der ikke er så rart at være,” siger
ministeren.

Planen kræver besparelser
Lars Barfoeds plan vil koste 59 millioner
kroner ekstra i år. Heraf vil regeringen
finansiere 23 millioner kroner. De skal gå
til at konvertere 74 åbne pladser til luk-
kede i Statsfængslet ved Horserød,
Statsfængslet Renbæk og Statsfængslet i
Jyderup.

De resterende 36 millioner kroner skal
hentes fra Kriminalforsorgens eget bud-
get. Fængselsforbundets formand, Kim
Østerbye, kalder det en nem, men
uholdbar måde at løse problemerne på.

”Regeringen kommer med en plan
uden at finde penge til alle elementer.
Det betyder, at vi bliver nødt til at spare
andre steder for at få råd til hele pla-
nen,” siger Kim Østerbye. ■

Af Søren Gregersen

Sådan skaffer ministeren 220 lukkede pladser i år

Initiativ Lukkede pladser Åbne pladser

Konvertering af åbne pladser til lukkede +74 -74

Alternative afsoningsformer +40 +25

Tilsigelsesstop +35

Forhøjelse af belægsmålet +106 +14

I alt +220 0

Belægget i 2011

Arresthuse 100%

Lukkede fængsler 97%

Åbne fængsler 98%

Hele Kriminalforsorgen 99%

Note: Gennemsnitlig belæg
01.01.11-15.02.11. 
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Der skal flere penge 
ind på den sociale konto

Social kapital er ikke en form

for hippiepenge. Det er et

projekt, der handler om tillid

og samarbejde i

Kriminalforsorgen. 

Der kan opstå knaster i tilliden mellem
ansatte i Kriminalforsorgen. Derfor skal
chefer og medarbejdere nu lære at tale
bedre sammen. Det er i hvert fald målet
med et nyt projekt, der lige nu kører ti
steder i landet.

Ideen er i bund og grund simpel. Hvis
man taler sammen, så skaber man større
tillid og bedre muligheder for at opga-
verne bliver løst. 

Jan Pedersen fra udviklings- og con-
trollerenheden i Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen forklarer projektet: ”På en
arbejdsplads med høj social kapital 
er relationerne mellem medarbejderne
præget af tillid, retfærdighed og en god
samarbejdsevne. Det vil vi gerne opnå
med dette projekt.”

Projektet gennemføres konkret ved,
at der arrangeres dialogmøder om ruti-

ner og mønstre i de enkelte fængsler og
arresthuse.

”Der kommer konsulenter ud til
fængslerne og får de ansatte til at disku-
tere, hvordan man bedst løser proble-
merne. Hvad fremmer for eksempel tilli-
den mellem kollegaerne, og hvad hæm-
mer den?,” siger Jan Pedersen.

Det virker i Møgelkær
Projektet kører i øjeblikket i to fængsler,
en pension, seks arresthuse og i en afde-
ling af Københavns Fængsler.

Det gælder blandt andet Statsfæng-
slet Møgelkær. Her siger personale- og
sikkerhedskonsulent Harry Bengtsen, at
fængslet har haft stor glæde af projek-
tet.

”Det har skabt større forståelse for
forskellighederne i fængslet. Det er min
klare fornemmelse, at samarbejdet mel-
lem afdelingerne er blevet bedre,” siger
han.

Projektet blev indledt ved, at to kon-
sulenter fra firmaet Opus observerede
arbejdsgangene. De to konsulenter kom
derefter med konkrete eksempler på,
hvordan medarbejderne talte forbi hin-

anden. Men de kom ikke med løsninger-
ne. 

”De kaldte til et dialogmøde en tilfæl-
dig dag, og så fortalte konsulenterne,
hvad de så. Det var oplægget, og så
skulle vi diskutere de mønstre, som kon-
sulenterne fremhævede, og finde en løs-
ning.”

Dialogmødet skabte en forståelse for
de problemer, som konsulenterne pege-
de på, og hvorfor fængselsbetjentene
takler situationerne forskelligt, mener
Harry Bengtsen. 

Han har selv fået øjnene op for, hvor
han selv kan forbedre sig: ”Min egen
rolle har ændret sig. Ved at tale med
mine kollegaer om roller og strukturer i
fængslet fandt jeg ud af, at jeg blandede
mig for meget som personale- og sikker-
hedskonsulent. Så det prøver jeg at
skrue ned for.” 

Generelt mener han, at projektet har
medvirket til en større selvindsigt hos
medarbejderne i fængslet.

Bedre ledelse
Konsulenterne har også observeret le-
delsen i Statsfængslet Møgelkær. Igen-
nem interview med ledergruppen fik
konsulenterne påpeget nogle områder,
hvor der var plads til forbedring.

”Vi blev opmærksomme på at gøre
vores møder langt mere skarpe. Både i
vores oplæg til møderne, men også
strukturen på selve mødet,” siger Harry
Bengtsen.

Han peger på, at flere afdelingsledere
har højnet deres samarbejde gennem
projektet, og at ledernes roller er blevet
skærpet på en positiv måde. ■

Af Kristian Westfall

Ifølge personale- og sikkerhedskonsulent Harry Bengtsen er samarbejdet blevet styr-
ket i Statsfængslet Møgelkær efter fængslet er blevet involveret i projektet om soci-
al kapital.
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Kom nu de sidste

Man kan stadig nå at udfylde

årets trivselsundersøgelse.

”Det er vigtigt, at alle er

med,” lyder det fra Ina Ras-

mussen fra Fængselsforbun-

det.

Kriminalforsorgen måler i øjeblikket tem-
peraturen på arbejdsklimaet i landets
fængsler, arresthuse og pensioner. Der
blev sendt et spørgeskema ud midt i
februar. Mange har allerede udfyldt ske-
maet, men der mangler stadig nogle.

Forbundskasserer Ina Rasmussen op-
fordrer de sidste til at klikke på den mail,
som de har fået, og svare på spørgsmå-
lene.

”Undersøgelsen giver kun mening,
hvis vi får en høj svarprocent. Derfor
opfordrer vi alle til at svare,” siger hun.

Med svarene bliver det muligt at se,
om det går fremad eller tilbage på en
lang række områder i Kriminalforsorgen.
Det gælder for eksempel tilliden mellem
medarbejderne, mobning og ledelsens
evne til at løse konflikter.

Da undersøgelsen blev gennemført i
slutningen af 2008, viste resultaterne, at
det uniformerede personale generelt
oplevede dårligere trivsel end lederne i
Kriminalforsorgen. Det gjaldt blandt
andet i forhold til de følelsesmæssige
krav, arbejdet stiller, og i forhold til tillid
og troværdighed.

”Vi er meget opmærksomme på,
hvordan det går med det psykiske

arbejdsmiljø. Derfor bliver det interes-
sant at se, om der er sket forbedringer,”
siger Ina Rasmussen.

Af samme årsag ligner årets spørge-
skema til forveksling skemaet, der blev
sendt ud for to år siden. Denne gang har
Direktoratet for Kriminalforsorgen dog
et klarere billede af, hvor skoen trykker.
Derfor er der kommet nye spørgsmål
med.

Udviklingschef Lars Thuesen siger:
”Undersøgelsen fra 2008 var den første,
vi gennemførte. Dengang vidste vi ikke,
at vi havde en udfordring i forhold til til-
lid og troværdighed. Derfor er der kom-
met flere spørgsmål ind om dette
emne,” siger han.

Har du ikke modtaget en mail?
Hvis du ikke har modtaget en mail med et link til undersøgelsen, 

kan du sende en mail med din mailadresse til: xzlnns@munintech.dk
Skriv dit tjenestested og bruger-id i mailen.

Der er også kommet flere spørgsmål
med om, hvorvidt den enkelte betjent
oplever, at han eller hun har gode udvik-
lingsmuligheder. 

Målet er at slå 77 procent
Udviklingschefen håber også, at så
mange som muligt vil besvare spørge-
skemaet: ”Hvis vi skal være en professio-
nel og dygtig organisation, så har vi brug
for at måle, hvordan medarbejderne
oplever deres arbejdsplads, så vi ved,
hvor vi skal fokusere vores indsats. Det
giver et mere gyldigt billede, hvis der er
en høj svarprocent. Jeg håber, at vi
mindst kommer op på de 77 procent,
som vi nåede sidste gang,” siger Lars
Thuesen.

Denne gang får de langtidssyge der-
for også mulighed for at besvare spør-
geskemaet. De var formentligt raske for
to år siden, så deres vurdering er vigtig
at få med.

Resultaterne er klar i april
Efter planen bliver resultaterne fra triv-
selsundersøgelsen offentliggjort midt i
april. Derefter kører en proces, hvor
resultaterne drøftes i de enkelte institu-
tioner. 

”Vi planlægger at komme ud til de
enkelte institutioner og gennemgå resul-
taterne,” siger Lars Thuesen.

Og i modsætning til sidste undersø-
gelse vil det denne gang også være
muligt at se medarbejdernes vurderinger
på afdelingsniveau. ■

Af Søren Gregersen

Forbundskasserer Ina Rasmussen opfor-
drer alle til at udfylde spørgeskemaet:
”Trivselsundersøgelsen giver kun me-
ning, hvis vi får en høj svarprocent,”
siger hun.
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De skjulte 
velfærdsreserver

Nyt debatoplæg med fokus

på viden og visioner om

offentlig ledelse med social

kapital.

Væksthus for Ledelse, der er et partsam-
arbejde mellem arbejdsgivere og organi-
sationer i kommuner og regioner, har
udgivet debatoplægget for at inspirere
til debat og videreudvikling om det sær-
lige perspektiv på offentlig ledelse, som
social kapital er. Begrebet vinder stadigt
større indpas på både offentlige og pri-
vate virksomheder og store undersø-
gelser har vist at det ved forøgelse af
den sociale kapital er muligt både at for-
øge medarbejdernes trivsel og samtidig
øge virksomhedernes produktivitet.

De spørgsmål, der stilles i debatop-
lægget er også relevante i Kriminalfor-
sorgen.

Er vi f.eks. gået for vidt i kravene om
dokumentation? Er kravene til kvaliteten
i kerneydelserne tydelige nok? Og er vi
så bange for at begå fejl, at vi kvæler
nytænkning? Det er nogle af de centra-
le spørgsmål, som debatoplægget sætter
fokus på.

Debatoplægget er relevant for både
tillidsrepræsentanter, ledere og arbejds-
miljørepræsentanter.

I debatoplægget finder du viden om
social kapital i form af forskning, grund-
begreber, cases samt indlæg fra blandt
andre Lektor Niels Thyge Thygesen fra
CBS, konsulent Tage Søndergård Kri-
stensen fra TASK-Consult, Professor Pe-

ter Hasle fra Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø. 

Læs oplægget før evalueringen af
den kommende trivselsundersøgelse og
få mere viden om hvad vi kan gøre
bedre ude på institutionerne for at skabe

tillid, retfærdighed og samarbejde og
dermed sikre bedre trivsel og en vel-
fungerende arbejdsplads for alle. ■

Af Ina Rasmussen, 
Fængselsforbundet  

Debatoplægget kan downloades/rekvireres gratis på 
www.lederweb.dk/Projekter/Publikationer/Publikation/85932/De-skjulte-velfardsreserver



Fængselsfunktionæren · 3.2011 13

Har du også fået fokus på

arbejdsmiljøet?

Fængselsforbundets særlige

indsats for at øge viden og

opmærksomhed om arbejds-

miljø og ikke mindst arbejds-

miljøarbejdet nærmer sig sin

afslutning.

Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke vil
bruge tid og kræfter på arbejdsmiljøar-
bejdet fremover – tværtimod skal det nu
blive en integreret og fortløbende ind-
sats, som fremover sikrer at både tillids-
repræsentanter, arbejdsmiljørepræsen-
tanter og forbundskontoret har fokus på
at arbejdsmiljøarbejdet er centralt i vores
fælles bestræbelser på at gøre Kriminal-
forsorgen til en bedre arbejdsplads.

Vi startede indsatsen op i forbindelse
med kongressen i 2009 og siden har vi
heldigvis fået valgt og anmeldt mange
nye arbejdsmiljørepræsentanter, vi har
skrevet en del artikler i fagbladet om
arbejdsmiljøarbejde og vi havde en god
uddannelsesdag i slutningen af 2010,
hvor 150 ledere og tillidsvalgte talte om
arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen.

Vi har lært meget om arbejdsmiljø i
den periode fokusområdet har kørt og
det håber vi også at du har. Derfor vil vi
slutte den særlige indsats på samme
måde som vi startede – nemlig ved at
sende dig en lille kort test om din

arbejdsmiljøviden, som vi håber du vil
bruge 5 minutter på at besvare og retur-
nere til forbundskontoret.

Første gang blev testen uddelt af
vores tillidsrepræsentanter – denne gang
udsender vi den sammen med afstem-
ningsmaterialet om overenskomstresul-
tatet, så den lander direkte i din postkas-
se. Du putter bare den udfyldte test i
den vedlagte svarkuvert sammen med
din OK-stemmeseddel. Alle svar be-
handles anonymt og fortroligt.

Henover sommeren vil resultatet blive

Vi vil teste din 
viden om arbejdsmiljø – igen

offentliggjort og sammenfatningen vil
sammen med afrapporteringen af fokus-
området på Fængselsforbundets kongres
den 30. og 31. maj 2011 udgøre evalu-
eringen af vores arbejde med at sætte
fokus på arbejdsmiljøet.

Det er meget vigtigt for os at du
giver os feed-back på indsatsen. ■

Af Ina Rasmussen, 
Fængselsforbundet
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Nye rammer i Kriminalforsorgen 
Åbent hus på Statsfængslet Østjylland, Horsens den 17. marts

2011 kl. 13.00-16.00

Kom til Danmarks nyeste fængsel og hør om spændende organisa-

tionsudviklingsprojekter i Statsfængslet i Sønder Omme, i Midtjyl-

land og i Kriminalforsorgen i Frihed i Nordjylland. Kriminalforsorgen

åbner dørene til en eftermiddag med fokus på, hvad der sker, når

enten de fysiske eller organisatoriske rammer ændres. Udviklings-

projekterne handler om at arbejde med kompetencespind bl.a. i

MUS-samtalen, om at udvikle den strategiske kompetencetænk-

ning bl.a. gennem ledelsesudvikling og om ledelsesudvikling omsat

til hverdagens praksis.

FORELØBIG PROGRAM

• Fængselsinspektør Jørgen Bang byder velkommen til Danmarks

nyeste fængsel - Statsfængslet i Østjylland - og fortæller om vi-

sionerne og udfordringerne, når man bygger et helt nyt fængsel.

• Anne Larsen, UCE projektleder på ”Strategisk Kompetence-

udvikling i Kriminalforsorgen – fra strategi til medarbejderudvik-

ling” fortæller om projektets udfordringer og resultater.

• Statsfængslet i Sdr. Omme og projektdeltagere i projektet om

”Strategisk kompetenceudvikling” fortæller om deres arbejde

med kompetencespind og MUS.

• Statsfængslet i Midtjylland og projektdeltagere i projektet om

”Strategisk kompetenceudvikling” fortæller i et interview mellem

leder og medarbejder om deres nye kompetencestrategi, der er

kommet i værk gennem dialog og ledelsesudvikling.

• Nordjylland fortæller om at omsætte erfaringerne fra Direktora-

tets lederuddannelse til hverdagens ledelsesmæssige udfordring-

er.

• Opsamling: ”Hvad har vi hørt i dag og hvad tager vi med os hjem

i vores videre arbejde med kompetence- og kvalitetsudvikling”

TID OG STED

Torsdag den 17. marts kl. 13.00-16.00

Statsfængslet Østjylland, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at skrive til 

Inger Sandgrav på inger.sandgrav@kriminalforsorgen.dk

Målgruppe: Alle med interesse for udviklingsprojekter i Kriminal-

forsorgen

SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling - har
taget initiativ til en landsdækkende åbent hus kavalkade, hvor stats-
lige arbejdspladser, der har fået økonomisk støtte eller rådgivning til
projekter om kompetence- og kvalitetsudvikling vil formidle deres
resultater og dele ud af deres erfaringer.
Du kan stadig nå at melde dig til arrangementerne på to af
Kriminalforsorgens institutioner:

Kulturforståelse, kommunikation 
og kompetenceudvikling 
Åbent hus hos Nyborg Statsfængsel sammen med Fyns Politi den

21. marts 2011 kl. 13.00-16.00

Kulturforståelse, kommunikation og kompetenceudvikling – hør om

innovative tiltag i Kriminalforsorgen og hos Fyns Politi. I det helt

nye personalehus på Statsfængslet i Nyborg inviterer Kriminalfor-

sorgen og Fyns Politi til en spændende eftermiddag. Det vil handle

om kulturforståelse og kommunikation i politiets møde med borge-

re fra mange kulturer og om Statsfængslets arbejde med brugerdre-

ven innovation og strategisk kompetenceudvikling.

Kom og bliv klogere på de tre k’er – kulturforståelse, kommunika-

tion og kompetenceudvikling, men hør også mere om brugen af

innovation til at styrke det psykiske arbejdsmiljø i Statsfængslet i

Nyborg.

PROGRAM

• Statsfængslet i Nyborg fortæller om deres deltagelse i projektet

”Strategisk Kompetenceudvikling i Kriminalforsorgen – fra strate-

gi til medarbejderudvikling”. Herunder hvordan de bl.a. gennem

deres MUS-koncept har fået sat fokus på krav til og behov hos

den enkelte medarbejder. Et af udviklingsinitiativerne har været

en bedre kulturforståelse hos de ansatte for bedre at kunne for-

stå de indsatte.

• Fyns Politi fortæller om, hvordan de i samarbejde med Institut for

Integration har arbejdet med udvikling af et forløb, der har til for-

mål at give deltagere konkrete værktøjer til at styre uden om kul-

turbestemte konflikter mellem politi og nydanskere.

• Statsfængslet i Nyborg har i projektet ”Nærvær i stedet for fra-

vær” opnået gode erfaringer fra arbejdet med at inddrage de

ansatte i at udvikle deres arbejdsplads.

• ”Fut i Fængslet” er Statsfængslet i Nyborgs udviklingsprojekt om

sund mad og motion, der handler om at forbedre afsonings- og

arbejdsmiljøet gennem brugerdreven innovation, dvs. de indsatte

og ansatte sætter sig sammen og taler om udvikling af fængslet.

• Opsamling: ”Hvad har vi hørt i dag og hvad tager vi med os hjem

i vores videre arbejde med kompetence- og kvalitetsudvikling”.

TID OG STED

Mandag den 21. marts kl. 13.00-16.00

Nyborg Statsfængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at skrive til 

Inger Sandgrav på inger.sandgrav@kriminalforsorgen.dk

Målgruppe: Alle med interesse for udviklingsprojekter i Kriminal-

forsorgen.

Du kan se hele programmet med mere information om 
alle arrangementerne i hele landet på SCKKs hjemmeside 
www.sckk.dk/programKK0811
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Grunduddannelsen 
fejrer et års fødselsdag

Fængselsbetjentenes nye

grunduddannelse er kommet

godt fra start. Der er dog

behov for justeringer, før

uddannelsen er helt i top.

Der var høje forventninger, da et nyt
hold elever startede i januar 2010 på
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.
Det var nemlig ikke bare nyt for elever-
ne. Det var også den første dag med den
nye grunduddannelse. 

Tidligere startede eleverne ude på tje-
nestestederne, men det nye hold be-
gyndte på skolebænken og kunne se
frem til flere undervisningstimer. Målet
var at ruste dem bedre til jobbet som
fængselsbetjent.

Efter første år med den nye grundud-
dannelse er det tid til at gøre status.

Ifølge Jens Holm Madsen, der er pro-
jektleder på KUC, er der ingen tvivl om,
at fængselsbetjentenes uddannelse er
blevet forbedret. Det skyldes blandt an-
det, at man har valgt at lægge større
vægt på den case-baserede undervis-
ning. Her bliver de nye betjente kon-
fronteret med situationer, som de kom-
mer til at opleve ude i fængsler og ar-
resthuse.

”Det var helt sikkert det rigtige valg
at arbejde med problembaseret læring.
På den måde forbereder vi eleverne
langt bedre på, hvad de kommer til at
møde i hverdagen,” siger Jens Holm
Madsen.

At man bruger mange cases i under-
visningen, udfordrer elevernes samar-
bejdsevner. De bliver nemlig inddelt i
grupper af underviserne, og den gruppe
de får, skal de følges med resten af tiden
på skolen.

”Vi kopierer vilkårene i fængsler og
arresthuse ved at bestemme grupperne
for eleverne. Nogle synes, det er hårdt,

men i den virkelige verden skal du også
kunne samarbejde med forskellige men-
nesker,” siger Jens Holm Madsen.

Behov for justeringer
Fængselsforbundet ser også positivt på
den nye grunduddannelse. Det siger for-
bundssekretær Bente Benderska, som
mener, at den nye uddannelse er et stort
skridt í den rigtig retning. 

”Generelt er vi godt tilfredse. Især
med den problembaserede læring. Hvis
der kommer små justeringer, kan uddan-
nelsen blive rigtig god,” siger Bente Ben-
derska.

Der er specielt et område, som Fæng-
selsforbundet påpeger som kritisabelt.
Forbundet har flere gange oplevet, at
elever er blevet erklæret uegnede til job-
bet meget hurtigt.

”Vi ved konkret, at der er fem elever,
som er blevet erklæret uegnede efter
fem-seks vagter. Det er ikke en fair chan-
ce at give dem,” siger Bente Benderska.

At det er blevet sværere at være elev
i fængslerne, nikker Jens Holm Madsen
genkendende til.

”Det er min oplevelse, at forvent-
ningerne til hvad eleverne kan, er steget
efter den nye grunduddannelse.”  

Han mener, at man simpelthen for-
venter mere af de nye betjente på grund
af skoleopholdet.  

Et andet område, der mangler fin-
pudsning, er den såkaldte virksomheds-
forlagte undervisning. Det er den del af
den teoretiske undervisning, som fore-
går på praktikstedet.

Det kunne tyde på, at nogle fængsler
følger uddannelsesvejledningen mere
end andre.

”Vi er i tvivl om, hvorvidt den virk-
somhedsforlagte undervisning priorite-
res lige højt i de forskellige fængsler.
Nogle steder er der udpeget en uddan-
nelsesansvarlig, og nogle steder er der
ikke. Vi anbefaler kraftigt, at man udpe-
ger en ansvarlig,” siger Bente Benderska

Bedre planlægning
Til gengæld er planlægningen blevet
bedre: ”Før vidste man som elev ikke
særlig meget om, hvor man skulle hen
hvornår. I den nye uddannelse er der
lagt vægt på bedre koordinering. Det
giver eleverne gode muligheder for at
planlægge familieliv i forhold til uddan-
nelsen,” siger Bente Benderska. ■

Af Kristian Westfall

Den tre-årige grunduddannelse består af undervisning på Kriminalforsorgens
Uddannelsescenter i Birkerød og praktikforløb ude på fængslerne. Hvert år begyn-
der med et skolemodul på 10 uger.
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Tillidsfolk skal være 
drivkraften for forandringer
- ikke terapeuter for medlemmerne

Tillids- og arbejdsmiljøre-

præsentanter skal i højere

grad forstå at udfylde deres

rolle i fællesskabets interesse

og være med til at skabe de

forandringer på arbejdsplad-

serne, som er nødvendige for

at sikre trivsel. 

De skal ikke bruge deres tid på, til tider,
opslidende og individuelle samtaler. De
samtaler kommer nemlig ofte til at
handle om at få kollegerne til at leve
med mere og mere belastende og urime-
lige vilkår.

Tillidsfolk skal rustes med viden
Fagbevægelsen skal forstå sin opgave
anderledes i dag og ikke bare agere ser-
viceorgan for medlemmerne. Det viser
sig nemlig, at hvis tillids- og arbejdsmil-
jørepræsentanterne mangler den basale
viden om stress og de mekanismer, der
udvikler et godt psykisk arbejdsmiljø, vil
de ofte have en tendens til at tage

udgangspunkt i den enkelte. Det skaber
ikke forandringer. 

Det er afgørende, at tillids- og ar-
bejdsmiljørepræsentanterne er klædt
ordentligt på. Det er de, når de forstår,
at stress og mistrivsel primært er skabt af
vilkår, som tidspres, alt for mange ar-
bejdsopgaver, utryghed og dårlig ledel-
sesstil. Tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter skal vide, at lederne ofte er bun-
det af vanetænkning og til stadighed
fastholder deres ensidige fokus på ét
”mål” – nemlig økonomisk rentabilitet.
Lederne betegner ofte vilkår, der faktisk
står til at ændre, som grundvilkår. Det er
ikke, fordi lederne nødvendigvis mangler
menneskelig forståelse, men den om-
sættes ofte ikke i handling, fordi lederne
tror, at ”grundvilkårene”, uanset hvor
urimelige eller belastende de end måtte
være, ikke står til at ændre. Vores ledere
mangler mod til fleksibilitet og omstil-
lingsparathed, og det er her tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanterne kommer
ind i billedet. De må hjælpe lederne med
at bryde vanetænkning, når det gælder
grundvilkår, muligheder og perspektiver.
Når organisationer forstår at prioritere

trivsel på linie med økonomisk rentabili-
tet, så skaber man faktisk en mulighed
for på samme tid at reducere stress,
skabe mere tilfredse medarbejdere og
øge mulighederne for en stærkere, sun-
dere og økonomisk mere rentabel virk-
somhed.

Ude på arbejdspladserne mangler vi
rollemodeller, der konsekvent træffer
beslutninger, som prioriterer de menne-
skelige og anstændige vilkår på linie med
de økonomiske. Nogen, der tør sige det
højt, og samtidig handle målrettet ud fra
princippet om trivsel for alle. Hvis med-
arbejdernes trivsel skal have samme
prioritet som den økonomiske rentabili-
tet, skal der udtænkes flere, parallelle
løsningsmodeller, som er i stand til at
spille sammen. Det er de løsningsmodel-
ler, tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
terne skal hjælpe lederne til at imple-
mentere. Finansforbundet besluttede i
2008 at uddanne deres tillidsrepræsen-
tanter til stress- og trivselsvejledere, og
det var netop for, at de skulle kunne
tage lederne i hånden og vise dem vejen
ud af stress og hen mod det gode psy-
kiske arbejdsmiljø, i stedet for at agere

Thomas Milsted er leder af
Center for Stress og Trivsel.
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modpart og skraldespand for nedslidte
kollegaers stress og frustrationer.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
terne skal tiltrække lederne med deres
ekspertise

Hvis tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanterne har den samme viden og ind-
stilling som lederne, kommer vi ingen
vegne. Hvis tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter derimod er ordentlig klædt på,
har de mulighed for at forstå betydnin-
gen af globale, såvel som lokale på-
virkningers indflydelse på stressniveauet
i en organisation. De kan hjælpe lederne
med at afdække den gensidige på-
virkning, som stress og psykisk arbejds-
miljø har på hinanden, samt være spar-
ringspartnere i håndtering af stress i
dagligdagen. Tillids- og arbejdsmiljøre-
præsentanter kan være dem, som hjæl-
per lederne med skabe balance for at
gøre organisationen mere modstands-
dygtig over for det stadigt stigende pres
på arbejdsmarkedet. Balance mellem
arbejdsliv og familieliv, mellem krav og
resurser, mellem arbejdskrav og arbejds-
trivsel. 

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
terne ved, at en organisation har brug
for en eller flere interne sparringspartne-
re, der kan være med i udviklingen af
den sunde og værdifulde arbejdsplads –
personer, der har fokus på mennesket i
organisationen, på relationerne og på
trivsel som helhed.

Tilbage til sammenhold 
og solidaritet
Vi kan ikke skabe et godt psykisk
arbejdsmiljø gennem den enkelte. Alene
står vi for svagt over for parametre som
økonomisk rentabilitet, konkurrenceev-
ne og globalisering. Men sammenhold
er et argument i sig selv. Der er ingen,
der ønsker at skade sin organisations
evne til at overleve. Men hvis det skal
ske på bekostning af den enkelte medar-

bejders helbred og psykiske tilstand, bør
man sige stop.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentan-
ternes rolle skal være en offensiv – eller
forebyggende – indsats, der kan være
med til at skabe en personalepolitik og
en kompetenceudvikling på den enkelte
arbejdsplads, som på den ene side er
med til at skabe et godt arbejdsliv for de
fleste, og på den anden side er med til at
sikre, at det enkelte medlem ikke får
problemer med det psykiske arbejdsmil-
jø. 

Hvad kan tillids- og arbejds-
miljørepræsentanterne så rent
faktisk gøre?
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne
skal være med til at hjælpe lederne med
at tilegne sig viden om og forståelse for,
hvordan og under hvilke betingelser
mennesker fungerer og trives bedst. Ar-
bejdsmiljøforskningen har efterhånden
frembragt mange brugbare resultater, så
det skulle være nemt at komme i gang.
Det første tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanterne kan gøre sammen med
lederne er at sørge for, at de organisato-
riske rammer og vilkår er kendt af alle!

Så er det vigtigt, at medarbejderne er
bekendt med organisationens overord-
nede vision, samtidig med, at målet for
og forventningerne til den enkelte med-
arbejder skal være helt klare. Dernæst er
det vigtigt at se på spilleregler for samar-
bejdet, roller og ikke mindst hvordan
arbejdsglæden kan optimeres gennem
de indbyrdes relationer. På den måde
kan man fremme en god kommunika-
tion, få styr på sladder, mobning, chika-
ne og arbejde konstruktivt på at skabe
en hjælpsom arbejdskultur, hvor forskel-
lige former for støtte kan være med til at
fremme arbejdsglæden og dermed in-
direkte effektivitet og produktivitet. Un-
dersøgelser viser, at det er en god inves-
tering at fokusere på trivsel. Sygefra-

været nedsættes, og arbejdsglæden, og
dermed ofte effektiviteten, øges, og
dette ses som positive konsekvenser på
den økonomiske bundlinje. ■

Af  Thomas Milsted, 
forfatter og leder 

af Center for Stress og Trivsel.
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Opråb til 
mine kolleger…

Af fængselsbetjent 
Johnny Karlsen, 
Københavns Fængsler.

Så er den gal igen. 
Jeg har erfaret (igen-igen), at gode, dyg-
tige og kompetente betjente, har skrevet
en klage over andre gode, dygtige og
kompetente betjente.

Gang på gang oplever jeg denne
ulyksalige udgang på et hændelsesforløb
i vores udmærkede etat, der ikke gik
som det skulle - ifølge den ene involve-
rede part; og så vælger man at klage..?

Hvornår er det nok? Hvad skete der
med kommunikation? Hvad skete der
med selvransagelsen? 

Vi er alle ansat i Kriminalforsorgen på
samme vilkår, og med vores forskellighe-
der til trods, eller måske på grund af?
Hvad med at forsøge at stå sammen, alle
sammen, og ikke sammen hver for sig! 

Hvis du som den gode, dygtige, kom-
petente betjent, oplever situationer man
ikke kan komme overens med, er det jo
muligt at din gode, dygtige og kompe-
tente kollega, har en forklaring, og god
grund til at han/hun håndterede dén
situation anderledes, end du ville have
gjort. Hvilket ikke nødvendigvis, omgå-
ende bør fører til en skriftlig indberet-
ning!

Naturligvis bør alle reagere på ulov-
ligheder, og/eller overskridelse af vore
beføjelser - ingen tvivl om det! Men det
er min opfattelse, at det er reglen, snare-
re end undtagelse, at I skriver på hinan-
den…

Trist, i en tid, hvor vi øjensynligt, skal
bruge mere og mere tid sammen, for
samme løn.

Tænk over det… ■

Svar til Johnny Karlsen

Af Forbundsformand 
Kim Østerbye, 
Fængselsforbundet.

Generelt er vi på en arbejdsplads som
vores meget afhængige af tillid til hinan-
den og den måde vi løser opgaverne på.
Alene det at skulle stå imod det pres som
vi udsættes for af vores klienter, gør det
vigtigt at skabe fællesskab om opgave-
løsningen.

Desværre er Kriminalforsorgen også
en type arbejdsplads hvor der nemt ska-
bes grobund for sladder og mobning i
større eller mindre grad, netop med bag-
grund i vores forskellighed eller måden
at opfatte vore opgaveløsninger på.

Når du gør dig til talsmand for, at vi
skal stå sammen er jeg fuldkommen
enig, når sammenholdet baseres på
sunde værdier.

Sammenhold er også at være uenige
på en ordentlig måde og kunne tåle at
blive kritiseret af kollegaer som ikke
mener, man gør sit arbejde godt. Der
mangler vi efter min opfattelse en del på
det område. Vi ender for tit med at den
der tillader sig at åbne munden, om
f.eks. en konkret episode med en klient,
bliver gjort til grin eller i de værste tilfæl-
de mobbet for det.

Definitionen på vores arbejde er jo
efterhånden rimelig klart udstukket af
arbejdsgiveren, fordi det jo netop er ham
der bestemmer hvad vi skal lave. Så det
må jo være den daglige uenighed om
måden at løse opgaverne på du henviser
til - hvor man i stedet for at tale sammen
vælger at klage.

At nogen vælger at klage kan des-
værre være udsprunget af, at den eller
de pågældende der klager har prøvet at
tale med dem de klager over, men bliver
fuldkommen afvist eller hånet.

Hvis du mener at sammenholdet skal
løse opgaverne i fællesskab og med
respekt for hinanden, er jeg fuldkom-
men enig. Men så kræver det også
respekt for den konstruktive kritik, såle-
des at fællesskabet ikke bliver for eller
imod hinanden.

Jeg er fuldkommen enig i, at overskri-
delse af vores beføjelser skal undersøges
og anmeldes. Hvis vi ønsker troværdig-
hed i forhold til hvordan vi opfattes af
både klienter, befolkningen og politiker-
ne skal vi netop turde lade os undersø-
ge, når der opstår tvivl.

Sammenhold kræver tillid og tillid
kræver positiv adfærd, ellers virker det
ikke. ■

DEBAT
Indlæg til næste nummer af bladet skal være

redaktionen i hænde senest den 14. marts 2011

Fængselsforbundets
lokalafdeling 

på Kragskovhede

Afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 24. marts 2011 

kl. 18.00 i biblioteket

Dagsorden ifølge vedtægterne.

P.b.v
Teddi Klit Christensen

Formand/TR

GENERAL-
FORSAMLING
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NAVNE

MINDEORD 
Farmer John 

Det var med stor sorg, at jeg
tirsdag den 18. januar 2011
modtog meddelelsen om, at
vores tidligere kollega og til-
lidsmand for Den Centrale
Afdeling, John Nielsen, kaldet
”Farmer John”, var afgået
ved døden i en alder af bare
53 år. 

John blev tilbage i somme-
ren 2007 udsat for et usæd-
vanligt og afstumpet røverisk
overfald i fritiden på et af
sine elskede kræmmermarke-

der og han blev desværre
aldrig den samme igen. 

John var KF’er i hjertet og
en meget værdsat og respek-
teret kollega, som havde sine
meningers mod og stod ved
dem. Han var en kollega, som
vi så op til. 

Mine tanker går til Johns
efterladte. 

Æret være hans minde

David Jensen
Fællestillidsrepræsentant/

formand
Fængselsfunktionærernes

Organisation
Københavns Fængsler

Den 1. marts 2011 kunne arrestforvareren i Sønderborg, Per Schultz, fejre 25
års jubilæum ved Kriminalforsorgen. 
(På grund af ferie blev jubilæet afholdt den 1. februar 2011).

Per startede ved Kriminalforsorgen
den 1. februar 1983, i opsynet ved
Statsfængslet ved Nr. Snede. Som ny
betjent faldt Per hurtigt ind i den
daglige rytme og var ofte at finde
som arrangør af forskelle aktiviteter
med de indsatte. Sideordnet med
arbejdet som fængselsbetjent, drev
Per og hans hustru Grede også en
osteforretning i Nr. Snede. Forretnin-
gen voksede så meget at Per valgte
at træde uden for nr. fra 1986 til 1989 hvor han atter vendte tilbage til
Statsfængslet ved Nr. Snede. Samtidig var Per meget aktiv i den lokale sang-
forening ”Hærvejskoret” og udgav på et tidspunkt nogle bånd med ”sange
fra Mølleåen” og blev således kendt som den syngende ostemand.
Sangkarrieren er blevet lagt på hylden, men ved festlige lejligheder gives der
ind imellem et par strofer.

I 1992 valgte Per og hele familien at prøve kræfter med livet på Grønland.
Det var en tilværelse de trivedes godt med for det blev til fire år, hvor den før-
ste del var som overvagtmester i Nuuk og de 2 sidste år som anstaltsleder i
Julianehåb. Per blev ved hjemkomsten fra Grønland overvagtmester i
Arresthuset i Sønderborg og er nu på 12. år arrestforvarer i arresthuset i det
Sønderjyske. I arresten er Per altid leveringsdygtig i en god historie fra hans
hverdag og han er en vellidt chef, som personalet altid kan gå til uden at skul-
le pakke tingene ind. Fritiden bruges nu på haven, samt børn og børnebørn
og gerne en rejse til varme himmelstrøg ligesom ture med campingvognen er
en yndet beskæftigelse. Tidligere har Per blandt andet forsøgt sig som biav-
ler, hvilket resulterede i vel nok Danmarks dyreste honning hvis man regner
hans samlede udgifter ud i forhold til fortjenesten.

Vi vil fra arresten ønske dig tillykke med dit jubilæum og ønsker dig og
familien mange gode år i fremtiden.

Med venlig hilsen
Personalet

Arresthuset i Sønderborg.

25 ÅRS JUBILÆUM
Arrestforvarer Per Schultz - Arresthuset i Sønderborg
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Adresseændring?
- Vi skal snart stemme om overenskomstresultatet. 

Forbundet sender stemmesedler ud til alle 

medlemmer i marts måned. 

Hvis du er flyttet for nylig og vil være sikker på 

at være med til at stemme, så send din 

adresseændring direkte til forbundet på 

ff@faengselsforbundet.dk

eller ring på 72 55 99 76 og tal med sekretariatet. 
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